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 )ر.بجشبٍْى بنطةْشي(

 
    I ) ٍٍزحضٍش ثُةئً بالٔكسد:  

ٍ ـةسٔسخ زحسٕي ػهى كًٍد يـى لـإن  H2O2 ٍ بنًةء بألٔكسدًٍُ  ـَضٍف كًٍد يزدشجد :     
. KMnO4   يحهٕل جشيُغُةذ بنحٕزةسٍٕو    

              H2O2 بنًةء بألٔكسدًٍُ                                                                             
 O2 غةص ثُةئً بالٔكسدٍٍ                     

 
 
 
 
 
 

يًهٕء أَحٕت بخسحةس              
بنحذبٌد جةنًةء فً               

 
يحهٕل جشيُغُةذ                  

    بنحٕزةسٍٕو                   

بنسفةػم، َالحع : ػُذ حذٔش يالحظد :    
فمذبٌ يحهٕل جشيُغُةذ بنحٕزةسٍٕو نهَّٕ بنحُفسدً .          

زصةػذ فمةػةذ غةصٌد دبخم أَحٕت بالخسحةس .            
         ػُذ زمشٌث ػٕد ثمةت يشسؼم يٍ فْٕد أَحٕت بالخسحةس، َالحع أَّ ٌضدبد زْٕدة . 

بسسُسةج :      
غةص ٌسةػذ ػهى   ٔيحهٕل جشيُغُةذ بنحٕزةسٍٕو ٌُسح ػٍ زفةػم بنًةء بألٔكسدًٍُ      

. ثُةئً بالٔكسدٍٍبالحسشبق، ْٕٔ   
زِ بنحةند إٌ ثُةئً  ـًٌكٍ إرٌ زحضٍش ثُةئً بالٔكسدٍٍ فً بنًخسحش، َٔمٕل فً ْ      

 بالٔكسدٍٍ يةدخ صُةػٍد نٓة َفس بنخٕبص بنكًٍٍةئٍد بنسً ٌسًٍض جٓة ثُةئً بالٔكسدٍٍ
فً بنٕٓبء ( . بنطحٍؼً ) بنًٕخٕد  

 خالصد: 
 

 
 
 
 
 
 

بنًةدخ بنطحٍؼٍد ًْ كم يةدخ زٕخذ فً بنطحٍؼد .   
ك زفةػالذ ـشٌـٍ طـً بنًخسحش ػـى زصٍُؼٓة فـسـةدخ ٌـبنًةدخ بنصُةػٍد ًْ كم ي    

 كًٍٍةئٍد، ًْٔ َٕػةٌ :
يةدخ صُةػٍد نـٓـة يثٍم فـً بنطحٍؼد يثم ثُةئـً بالٔكسدٍٍ، ثُةئـً أٔكسٍذ        

ًسسؼًهد فً بنًششٔجةذ ٔبألطؼًد، .....بنكشجٌٕ، جؼض بنُكٓةذ بن      
يةدخ صُةػٍد نٍس نٓة يثٍم فً بنطحٍؼد يثم بنهذبئٍ ٔجؼض إَٔبع بنصحةغد .       
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    II: ٌٕزحضٍش ثُةئً أٔكسٍذ بنكشج )  
زـدـةست :    

  
( زأثٍش حًض بإلٌثةٌَٕك ػهى 2)

 بنكهس
( بنُفخ فً أَحٕت بخسحةس جّ 1)

 يةء بندٍش

بسسُسةج :    
( دنٍم ػهى ٔخٕد غةص ثُةئً بٔكسٍذ بنكشجٌٕ .2( ٔ)1زؼكش يةء بندٍش فً بنسدشجسٍٍ ) ●    
، كًٍٍةئً مـد زفةػـٕبسطـً بٔكسٍذ بنكشجٌٕ جـى بنحصٕل ػهى ثُةئـ، ز(2د )فً بنسدشج ●  

. طحٍؼٍد(، فٕٓ يةدخ 1. أية فً بنسدشجد )صُةػٍدَسسُسح أَّ يةدخ ٔجةنسةنً   
ثُةئً أٔكسٍذ بنكشجٌٕ نّ َفس بنخةصٍةذ أٌة كةَر بنطشٌمد بنًسسؼًهد نهحصٕل ػهٍّ، ●    

.   2OCذ يٍ َفس بندضٌاةذ فٕٓ ٌسكٌٕ فً خًٍغ بنحةال  
   III: زحضٍش يةدخ يهَٕد )  
زدشجد :   

   
زفةػم يحهٕل ٌٕدٔس 

بنحٕزةسٍٕو ٔيحهٕل َسشبذ 
 بنشصةص

يحهٕل َسشبذ بنشصةص 
)bP NO3)2 

يحهٕل ٌٕدٔس بنحٕزةسٍٕو 
KI 

 
بسسُسةج :     

    خسى هىهٕل َسشبذ بنشصةص، ٌسى بنحصٕل ػجؼذ زفةػم يحهٕل ٌٕدٔس بنحٕزةسٍٕو ٔيح 
.(  2IbP)  ثُةئً ٌٕدٔس بنشصةصري نٌٕ أصفش رْحً ٌسًى   

. صُةػٍدثُةئً ٌٕدٔس بنشصةص بنًحصم ػهٍّ يةدخ     
 يهحٕظد :

ٌسسؼًم ثُةئً ٌٕدٔس بنشصةص نسضٌٍٍ بنًٕبد بنخضفٍد .    

 

 


